
Rada Miasta Zgierza Ogłoszona na tablicy ogłoszeń 

od dnia .d.^iC^^...^!;U 

do dnia J.^..^.[XŁr<k..B^0/f/ln 

Rady Miasta Zgierza 
UCHWAŁA NR YII/57/11 

RADY MIASTA Z G I E R Z A 

z dnia 28 marca 2011 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984. 

Nr 153, poz. 1271. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717. Nr 162, poz. 1568. z 2004 r. 

Nr 102. poz. 1055. Nr 116. poz. 1203, Nr 167. poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441. Nr 175. 

poz. 1457, z 2006 r. Nr 17. poz. 128. Nr 146. poz.1055, Nr 181. poz.1337. z 2007 r. Nr-48, 

poz. 327. Nr 138. poz. 974, Nr 173. poz. 1218, z 2008 r. Nr 180. poz. 1111. Nr 223. poz. 1458. 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i . 146. Nr 40, poz. 230. 

Nr 106, poz. 675), art. 226-228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach - , 

publicznych (Dz. U. Nr 157. poz. 1240, z 2010 r. Nr 28. poz. 146, Nr 96. poz. 620, Nr 123. poz. 

835. Nr 152, poz. 1020. Nr 238, poz. 1578. Nr 257. poz. 1726) Rada Miasta Zgierza 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/21/l 1 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2011-2038 wraz 

z objaśnieniami dotyczącymi parametrów budżetowych i prognozy kwoty długu na lata 2011¬

2038, stanowiącymi integralną część załącznika Nr 1, w związku ze zmianami w budżecie 

na podstawie uchwały Nr VII/56/l 1 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 marca 2011 r. otrzymuje 

brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/21/l 1 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2011-2038 otrzymuje 

brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. " r 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

WPF 28 marca 



W objaśnieniach dotyczących parametrów budżetowych i prognozy kwoty długu 

na lata 2011-2038, stanowiących integralną część załącznika Nr 1 

dokonuje się następujących zmian: 

1. W pkt 2 Dochody budżetu zmienia się: 

1) kwotę dochodów ogółem po zmianach w wysokości ..128.234.770,25 zł" zastępuje się 

kwotą ..125.814.485.61 zł", 

2) kwotę dochodów bieżących w wysokości „121.304.685,06 zł" zastępuje się kwotą 

..120.915.657,06 zł", w tym kwotę subwencji ogólnej w wysokości „27.826.614,00 zł" 

zastępuje się kwotą ..27.429.839,00 zł". 

3) kwotę dochodów majątkowych w wysokości ..6.930.085.19 zł" zastępuje się kwotą 

..4.898.828.55 zł", w tym kwotę dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem 

środków europejskich w wysokości „2.623.936,34 zł" zastępuje się kwotą 

„515.197.10 zł". 

2. W pkt 3 Wydatki budżetu dokonuje się zmian: 

1) kwotę wydatków ogółem po zmianach w wysokości „129.392.682,65 zł" zastępuje 

się kwotą „128.207.938,01 zł"; 

2) kwotę wydatków bieżących w wysokości „122.436.561.28 zł" zastępuje się kwotą 

„123.054.073.28 zł", w tym: 

a) kwotę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 

„56.511.826,00 zł" zastępuje się kwotą „56.653.929,00 zł"; 

b) kwotę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych w wysokości „35.037.422,85 zł" zastępuje się kwotą 

„35.376.831.85 zł; 

c) kwotę świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości „16.773.883.55 zł" 

zastępuje się kwotą „16.785.883.55 zł"; 

d) kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości „9.392.325,00 zł" zastępuje się 

kwotą „9.516.325 zł". 

3) kwotę wydatków majątkowych w wysokości „6.956.121.37 zł" zastępuje się kwotą 

„5.153.864,73 zł", w tym: 

a) kwotę wydatków jednorocznych w wysokości „1.124.325,00 zł" zastępuje się 

kwotą „1.303.325.00 zł"; 

b) kwotę przedsięwzięć zawartych w WPF w wysokości „5.040.234,52 zł", 

zastępuje się kwotą „2.674.364,83 zł", w tym: 



- kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich 

w wysokości „3.021.984,10 zł" zastępuje się kwotą „606.114,41 zł", 

- kwotę pozostałych wydatków finansowanych wkładem własnym w wysokości 

„2.018.250,42 zł" zastępuje się kwotą „2.068.250,42 zł", 

c) kwotę rezerwy celowej zwiększa się o 384.613,05 zł z przeznaczeniem 

na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej 

nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. 

3. W pkt 4 Wynik budżetu - kwotę „1.157.912,40 zł" zastępują się kwotą „2.393.452,40 zł". 

4. W pkt 5 Przychody i rozchody budżetu - kwotę przychodów budżetu w wysokości 

..9.382.022,40 zł" zastępuje się kwotą „10.617.562,40 zł", w tym kwotę wolnych środków 

z roku 2010 w wysokości „1.382.022,40 zł" zastępuje się kwotą „2.617.562,40 zł". 

5. W pkt 6 Prognoza kwoty długu - dokonuje się zmian: 

1) kwotę deficytu budżetu w wysokości „1.157.912,40 zł" zastępuje się kwotą 

„2.393.452,40 zł": 

2) wartość wskaźnika obsługi zadłużenia w wysokości „8.85 %" zastępuje 

się wartością w wysokości „9,02 %"; 

3) wartość wskaźnika zadłużenia w wysokości „45,95 %" zastępuje się wartością 

w wysokości „46.83 %". 



Objaśnienia do załącznika Nr 2 dotyczące wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2038. 

Uchwałą tą zostały zmniejszone środki na wydatki majątkowe w wysokości 2.365.869.69 zł. 

W związku z powyższym dokonuje się zmian dotyczących dostosowania wielkości kwot 

przedsięwzięć w kolumnach: Wydatki poniesione w latach poprzednich i Limity wydatków 

w poszczególnych latach 2011. 2012. w zakresie: 

1. Zadanie „Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej 

miasta Zgierza" realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta 

Zgierza zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł. Limit wydatków na 2011 r. po zmianie 

wynosi 178.873,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wydatki niekwalifikowane 

związane z pokryciem różnic kursowych; 

2. W związku z ogłoszeniem nowego przetargu na zadanie „Budowa wielofunkcyjnej 

sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu" realizowane przez 

Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Zgierza zwiększyła się wartość 

zadania z kwoty 3.802.361,52 zł do kwoty 6.479.280.50 zł. Przesunięty został również 

okres zakończenia inwestycji z roku 2011 na rok 2012. 

W związku z powyższym zmniejsza się środki przeznaczone na realizację tego 

zadania w roku 2011 o kwotę 2.415.869,69 zł. Limit wydatków na 2011 r. po zmianie 

wynosi 1.008.491.83 zł. W roku 2012 zwiększa się środki o kwotę 5.187.324,27 zł. 

Limit wydatków na 2012 r. po zmianie wynosi 5.187.324,27 zł. Wydatki poniesione 

w latach poprzednich po zmianie wynoszą 283.464,40 zł. 


